ЖАҢАРТЫЛҒАН
Ұзындығы х ені х биіктігі, мм

4691 х 1866 х 1690

Дөңгелек базасы, мм

2725

Клиренсі, мм

190

Жабдықталған салмағы, кг

1618 -1720

1650 -1720

Жүксалғыш көлемі (артқы қатар орындықтары жиылған), л
Қозғалтқыш түрі

1443
бензиндік, қатарлы, 4 цилиндр, турбоүрлегішімен

Жұмыс көлемі, см

1499

1967

Макс. қуаты, а.к./кВт/айн/мин

150 / 110 / 5000-5600

190 / 140 / 5500

Макс. айналдыру сәті, Нм/айн/мин

280 / 1400 -3000
340 / 2000 -3200
дымқыл типті қосарлы ілінісу механизмі бар 7 сатылы
робот тандырылған
алдыңғы 2 WD/ қосылатын толық 4 WD

Беріліс қорабы
Жетек түрі
Алдыңғы аспа

тәуелсіз, Макферсон типті

Артқы аспа

тәуелсіз, екі иінтіректі

Отын багының көлемі, л
Отын шығыны*, аралас цикл л/100 км

Ақ

56
2 WD: 8.2 / 4WD: 8.4

4WD: 8.4

Ақ акрил

225/65 өлшемді шиналары бар 17"
Қара

Сұр

225/55 өлшемді шиналары бар 19"

Қызыл

Көк

225/55 өлшемді шиналары бар 19"

ЖИНАҚТАМА
2.0T 7DCT 4WD

қозғалтқышы

ELITE

PREMIUM

TECH PLUS

16 090 000

16 990 000

17 990 000

БАРЛЫҚ НҰСҚАЛАРҒА АРНАЛҒАН СТАНДАРТТЫ ЖАБДЫҚ
ЭКСТЕРЬЕР

КОМФОРТ

Күндізгі жарықдиодты шамдар

Басқару режимін (жеңіл, жайлы, спорт) таңдау мүмкіндігі бар электрондық руль күшейткіші

Бұрылыстарды жарықтандыру функциясы бар алдыңғы жарықдиодты тұман фаралары

Алдыңғы орындықтардың жылытқышы

Жарықдиодты артқы шамдар

4 бағытта механикалық түрде реттелетін жолаушы орындығы

Артқы терезе тазалағыш

Электрондық тұрақ тежегіші (EPB)

Тік қанат түріндегі антенна

Auto Hold автокөлікті орнында ұстап тұру функциясы

Төбедегі рейлингтер

Руль бағанын биіктігі мен шығуы бойынша реттеу

ИНТЕРЬЕР

Көп функциялы руль

Былғары руль

Жылытылатын руль

Күнқағарлардағы көмескі жарығы бар айналар

Қозғалтқышты түймемен оталдыру мүмкіндігі бар кілтсіз кіру жүйесі

МУЛЬТИМЕДИА

Круиз-контроль

Түрлі түсті сенсор дисплейі бар 12,3” мультимедиа жүйесі

Беріліс қорабының руль астындағы тетіктері

AM/FM радиосы бар аудиожүйе

Алдыңғы және артқы есіктердің электр әйнеккөтергіштері

Смартфондарға қосуға арналған Apple CarPlay / Android Auto жүйелерінің қолдауы

Артқы әйнекжылытқыш

Мобильді құрылғыларды қосуға арналған Bluetoothинтерфейсі

Алдыңғы жолаушыларға арналған 12 В розетка

USB ағытпалары (алдында - 3, арт ында - 1)

Борт компьютері

ҚАУІПСІЗДІК

Ортаңғы шынтақтаяныш

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік жастықтары

60:40 қатынасында жиылатын артқы орындықтар қатары

Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары

Жиылатын артқы шынтақтаяныш

Кергіштері бар алдыңғы қауіпсіздік белбеулері

Екінші қатардағы орындық арқалықтарының еңкею бұрышынмеханикалық реттеу

Алдыңғы қауіпсіздік белбеулерін биіктік бойынша реттеу

Жарық датчигі/ жаңбыр датчигі

Кергіштері бар артқы қауіпсіздік белбеулері

АЙДАП ӘКЕТУГЕ ҚАРСЫ ЖҮЙЕЛЕР

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің индикаторы

Иммобилайзер

Электрондық бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESP)

Сигнал беру жүйесі

Бос айналудан сақтау жүйесі (TCS)

Орыннан қозғалған кезде есіктерді құлыптау

Автокөлікті аударылудан сақтау жүйесі (RMI)

Қашықтан басқарылатын орталық құлып

Автокөлікті шұғыл тежеуге көмектесу жүйесі (BA)

ДӨҢГЕЛЕК ДИСКІЛЕРІ

Өрде орыннан қозғалуға көмектесетін жүйе (HHC)

Толық өлшемді емес қосалқы дөңгелек (шағын қосалқы дөңгелек)

Еңістен түсуге көмектесетін жүйе (HDC)
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)
Артқы тұрақ датчиктері
«ЭРА - ГЛОНАСС» апат кезінде шұғыл әрекет ету жүйесі
ISOFIX бала креслосын бекіту жүйесі

ЖИНАҚТАМА
ЭКСТЕРЬЕР
Галоген фаралар

COMFORT

ELITE

PREMIUM

Жарықдиодты фаралар
Артқы спойлер
Люгі бар панорама төбе
Қараңғыланған артқы әйнектер
ИНТЕРЬЕР
Матамен қапталған орындықтар
Құрамдасқан қаптамасы (мата+экобылғары) бар орындықтар
Тесіктері бар экобылғарымен қапталған орындықтар
Жүксалғыш қалқасы
КОМФОРТ
Жүріс режимін таңдау жүйесі -ЭКО, Спорт, Қалыпты, Қар (тек 1.5Т қозғалтқышы үшін)
Жүріс режимін таңдау жүйесі Terrain Response - ЭКО, Спорт, Қалыпты, Қар, Балшық, Құм (2.0Т қозғалтқышы үшін)
Бір аймақтық климат-контроль
Екі аймақтық климат-контроль
Аспаптар тақтасындағы 3.5" түрлі түсті экран
7” цифрлық аспаптар тақтасы
12,3” цифрлық аспаптар тақтасы
Артқы орындықтардың жылытқышы
6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші орындығы
6 бағытта электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
8 бағытта электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
Бел тіреуі электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
Жүргізуші орындығының желдеткіші
Қысып қалудан қорғайтын функциясы бар жүргізуші есігінің электр әйнеккөтергіші
Алдыңғы және артқы есіктердің қысудан қорғау функциясы бар электржетекті әйнеккөтергіші
Жылытқышы бар бүйірлік электрайналар
Жылытылатын және электр жетекпен жиылатын бүйір айналар
Әйнектазалағыш щеткаларының қозғалыссыз тұратын аймағындағы алдыңғы әйнекжылытқыш
Алдыңғы әйнектің бүкіл бетіндегі электржылытқыш
Автоматты түрде күңгірттенетін артқы көрініс айнасы
Сымсыз зарядтау жүйесі
МУЛЬТИМЕДИА
Аудиожүйенің 6 динамигі
Аудиожүйенің 8 динамигі
ҚАУІПСІЗДІК
Динамикалық белгісі бар артқы көрініс камерасы
Айналаны 360 шолу камерасының жүйесі
Қауіпсіздік қалқалары
Алдыңғы тұрақ датчиктері
Төменгі жылдамдықпен жүргізу функциясы бар бейімделетін круиз-контроль (ACC)
Алға жүру кезінде соқтығысу ықтималдығын ескерту жүйесі (FCW)
Жаяу жүргіншілерді анықтайтын автоматты тежеу жүйесі (АЕВ)
Жол қиылыстарынан өткенде соқтығысудың алдын алатын функция (AEB Crossroad)
Көзден таса аймақтарды бақылау жүйесі (BSM)
Тежеу функциясы бар тұрақтан артпен шығуға көмектесетін жүйе (RCTA)
Жол белгілерін тану жүйесі (TSR)
Артпен соқтығысуды ескерту (RCW)
Жолаққа қайтару функциясы бар жүру жолағынан шығу туралы ескертетін жүйе
Ашық есік туралы ескерту (DOW)
Ақылды жалтару функциясы (Smart Dodge)
Шалғай жарықты басқару жүйесі (Auto Hi - Beam)
Автоматты тұраққа қою жүйесі
ДӨҢГЕЛЕК ДИСКІЛЕРІ
Өлшемі 225/65 болатын шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері
Өлшемі 225/55 болатын шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері

*Отын шығыны туралы деректер арнайы өлшеу жабдығын қолдану арқылы стандартты жағдайларда анықталған. Түрлі автокөлік өндірушілердің автокөліктерін салыстыру үшін қолданылады. Пайдалану нормасы емес.
** Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғарғы бағалары болып табылады және жинақтарда көрсетілген опциялар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін,
себебі бағалар мен жинақтар туралы мағлұматтар тек қана ақпараттық сипатта берілген. Жоғарыда көрсетілген мағлұматтарды уәкілетті дилерден нақтылау қажет.

TECH PLUS

